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CITÁT MĚSÍCE: „Omyly mají svou cenu, ale jen někdy. Ne každý, kdo pluje do Indie, objeví Ameriku.“
Erich KÄSTNER, německý spisovatel, básník a novinář

Snad na Sluníčkovém odpoledni
letos skutečně zasvítí i sluníčko

Už jedenácté v pořadí bude letošní Sluníčkové odpoledne. To první
se uskutečnilo v červnu roku 1999, rok poté, co bylo požehnáno
Domu sv. Josefa v Jaktaři a v roce, kdy Charita Opava působila již
deset let.
„Tehdy jsme přemýšleli, jak činnosti vyzkoušeli.“ Odpoledne
otevřít Charitu lidem zvenčí, začalo mší svatou v kostele sv.
abychom se ještě více přiblížili Petra a Pavla v Jaktaři, celebveřejnosti. Rozhodli jsme se, že rovanou biskupem Františkem
uděláme zábavné odpoledne a Lobkowiczem a otcem Josefem
pozveme na ně rodiny našich za- Veselým. „Po ní pak začali přiměstnanců,dobrovolníky, přátele cházet první návštěvníci, kteří
a Opavany. Tak vznikla tradice hned u brány dostali kartičky s
Sluníčkových odpolední,“ vzpo- plánkem, na němž byla zakresmíná Dagmar Slížová, která se lena stanoviště středisek, kde už
na přípravách onoho první- čekaly nejrůznější soutěže. Takho odpoledne osobně podíle- to se lidé, hlavně děti, seznámili
la. Také Zdislava Sovadinová s prací v Charitě. Při každém
z Radosti patří k těm dnes už zdolaném úkolu dostali razítněkolika málo zaměstnancům, ko a když byla kartička plná,
kteří tehdy byli u toho. „Je to už měli šanci získat hodnotnou
jedenáct let. Poslední červnový cenu,“ pokračuje paní Zdislava
pátek byl tehdy jiný, než ostatní a dodává, že o občerstvení se
dny. Všude se uklízelo a všech- tehdy vlastními silami postana střediska se chystala na první raly zaměstnankyně Charity a
Sluníčkové odpoledne. Každé si dobrovolnice. Vzpomíná také,
připravilo nějakou zajímavou že poté, co odešli návštěvníci,
soutěž, motivovanou jeho čin- došlo i na zaměstnance, kteří
ností. Šlo o to, aby se návštěv- si pak společně pochutnali na
níkům představilo a aby si lidé pečeném seleti. „Akce se všem
zábavnou formou tyto pracovní tak líbila, že by byla škoda nezo-
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Jsme akční

pakovat ji. I když potom, některé roky, jsme sluníčko na obloze
marně hledali.“
Na organizování většiny Sluníčkových odpolední měly lví
podíl Chráněné dílny sv. Josefa,
pro jejich zaměstnance však
znamenaly především spoustu
práce navíc. Vedoucí Eva Žídková říká, že zametání areálu,
stavění stanů, prodej i následné uklízení bylo vždy na zaměstnancích chráněných dílen.
Hlavně kvůli nim je ráda, že
letošní Sluníčkové odpoledne
bude probíhat podle trochu jiného scénáře. „Občerstvení zajišťujeme, ale tentokrát formou
cateringu. Přijede pojízdná hospoda, bude čepované pivo, alko
i nealko, párky, špízy, masa na
grilu i sladkosti. Vypadá to, že
snad i my bychom se letos mohli
začít bavit společně s ostatními,“
říká Eva Žídková s optimismem.
Sluníčkové odpoledne se uskuteční ve středu 30. června a opět
bude plné her a zábavy. Především děti se mají nač těšit. Jen
namátkou, například pracovníci Chráněné technické dílny
ve Velkých Hošticích připravili
soutěže v házení kroužků a balónků, v podkrovní dílně Radosti se pak usadí tým z Mravenečku, který vymyslel několik
soutěžních klání pro nejmenší
děti. Nebude chybět ani skákací
hrad a přijde i oslík.
V programu také vystoupí klienti Radosti s tanečním vystoupením a na Bleším trhu si
návštěvníci budou moci koupit
výrobky Chráněných dílen sv.
Josefa a klientů Radosti.

ČERVEN
Přibude více práce

Na letošní povodně jsme zareagovali okamžitě. SpolupraMinisterstvo práce a sociálních věcí nově
cujeme přitom s Diecézní charitou ostravsko-opavskou,
požaduje vyplnění statistického výkazu
kterou jsme podpořili zveřejněním sbírkového povodňosociálních služeb za loňský rok, který musí
vého konta. Finanční prostředky od dárců, které přišly na
být odeslán do 31. května. Výkaz obsahuje
naše konto, předáme konkrétní rodině, postižené ničivým mnoho ukazatelů, které jsme dosud nesledoživlem. Několik našich sociálních pracovníků pak je připra- vali, což znamená, že nám v této souvislosti
veno vyrazit do terénu ve chvíli, kdy to bude potřebné.
přibude i v příštích letech hodně práce.

Slovo ředitele
Bavme se spolu

Červen
je
v
Charitě
Opava již
tradičně ve
znamení
dvou pěkných akcí,
na
které
bych vás rád
pozval. Tu první pořádá Okresní fotbalový svaz a jmenuje se
„Pomozte postiženým dětem“.
Letos se uskuteční již po deváté, a to v sobotu 26. června od
12 hodin na fotbalovém hřišti v
Kravařích. Jde o odpoledne plné
fotbalu a atrakcí pro děti, kde
nebudou chybět ani celebrity,
známé i z jiných sportovních
odvětví. Večer bývá módní přehlídka a letos se během ní bude
konat dražba obrázků našich
klientů. Organizátoři Andreas
Drastík, Petr Kašný a Pavel Novotný akci už od počátku pojali
jako charitativní, a výtěžek z
ní každoročně předávají našemu dennímu stacionáři pro
děti s kombinovanými vadami
Mraveneček. Během osmi let se
jim podařilo vybrat přes milion korun a Mraveneček si tak
například mohl dovolit koupit
speciálně upravený automobil
na přepravu dětí.
Druhou akcí je Sluníčkové
odpoledne, které pořádáme v
areálu Charity v Jaktaři a rádi
na něm, stejně jako každý rok,
přivítáme i širokou opavskou
veřejnost, především děti. Brány
Charity se otevřou ve středu 30.
června ve 14 hodin a věřím, že
i letos společně zažijeme hodně zábavy. Pro veřejnost je to
vhodná příležitost seznámit se
s Charitou Opava, jejími středisky a zaměstnanci a zároveň
s dětmi oslavit společně závěr
školního roku. A věřím, že stejně radovat se budou všechny
děti, a to i ty, kterým letošní
vysvědčení příliš potěšení nepřineslo. Věřme, že na našem tradičním Sluníčkovém odpoledni
nebude chybět ani sluníčko na
nebi. Srdečně vás zvu!
Jan HANUŠ, ředitel
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Stalo se
• Vězenkyně pomáhaly
Několik vězenkyň opavské věznice pomáhalo zadarmo v Charitě.
Dívky byly pilné. Přestěhovaly archív a vyplely záhony před vchodem na ředitelství. Jak uvedla
Katarína Durkáčová, iniciativa
přišla přímo z věznice: „Oslovila mně psychoterapeutka Mária
Killnarová, zda bychom nepotřebovali na pár hodin výpomoc a
protože bylo třeba uvolnit místo
pro sklad Tříkrálové sbírky, paní
Žůrková souhlasila, aby to udělaly vězenkyně.“ Zatím se jednalo o jednorázovou akci.

Rotary Club Opava International
přichází se zajímavou iniciativou

Někdy očekáváme pomoc, ona přijde, ale následná cena je pak vysoká. V dnešní době to, bohužel, není nic mimořádného. Ostatně ne
nadarmo se říká, že ani kuře nehrabe zadarmo. O to vzácnější je, když
někdo dokáže pomoci nezištně. Jako by nám navíc přidal i své srdce
na dlani.
A právě ono srdce na dlani se nyní pozdější protislužbu. A nejsou to
stává symbolickým poděkováním samozřejmě jen lidé, kteří pomáhají
sponzorům, kteří bez nároků na finančně. Ne všichni si to totiž mojakoukoli odměnu či protislužbu hou dovolit. Je tolik možností, jak lze
pomáhají potřebným a podporují pomáhat, a to i bez peněz, “ vysvětlil
ideály nesobecké pomoci lidem. S základní ideu jeden z opavských rotouto zajímavou iniciativou, nazva- tariánů Břetislav Tůma.
nou „Díky“, přicházejí členové Rota- Proto se Rotary Club Opava Interry Clubu Opava International. „Náš national obrátil na školy a různé
projekt se týká právě těch, kteří svou organizace a instituce s žádostí o nápodporu poskytují pouze za poděko- vrhy laureátů symbolické ceny. „Náš
vání, bez toho, že by čekali nějakou klub pak vydá brožuru se jmény všech

navržených a poskytneme ji také médiím, aby se o jejich dobročinnosti dověděla i veřejnost. Ti, které následně
vybere komise, dostanou plastiku srdce na dlani,“ dodal na závěr Tůma.
Protože Charita Opava se stále těší
zájmu mnoha filantropů, díky nimž
pak může poskytovat stále kvalitnější pomoc lidem v těžkých životních
situacích, rádi jsme se k této iniciativě připojili.
Byly vybrány čtyři osobnosti, a to
Andreas Drastík, Petr Kašný, Ing.
Josef Hájek a MUDr. Petr Štěpánek.
Dva prvně jmenovaní, vrcholní
funkcionáři Okresního fotbalového
svazu místopředseda Andreas Drastík a předseda Petr Kašný za dlouhodobou realizaci projektu „Pomozte
postiženým dětem“, jehož výtěžek je
každoročně určen ve prospěch stacionáře Mraveneček. Akce se letos
uskuteční již po deváté. Během uplynulých osmi let takto OFS Opava
získal pro Mraveneček přes milion
korun. Majitel Hřebčína Albertovec
Josef Hájek pak byl nominován za
podporu činnosti Chráněných dílen
sv. Josefa a pomoc při propagaci výrobků našich zdravotně znevýhodněných zaměstnanců a onkolog Petr
Štěpánek za nezištnou a obětavou
práci pro Charitu Opava, za to jak
zajišťuje odbornou péči umírajícím
pacientům a je vždy ochoten pomoci i na úkor vlastního volného času.

Nejméně měsíc dopředu se proslýchalo, že Hynek Závorka končí ve
funkci vedoucího stacionáře Mraveneček a bude se věnovat především manažerské práci a přípravám projektu Mraveneček II, který
bude v budoucnu pečovat o klienty starší šestadvaceti let.
Na jeho místo počátkem května „Po přečtení inzerátu jsem si hned
nastoupil na základě výsledků vý- řekl, že bych tuto práci rád dělal. A
běrového řízení jednatřicetiletý Lu- přestože informace jsem měl jen kusé,
bomír Blecha. Jak nám prozradil, je hned jsem odpověděl. Se stacionářem
svobodný a v minulosti pracoval na a dětmi jsem se seznámil až během
krnovském Městském úřadu, kde pohovoru a musím říci, že vše na
působil na referátu zahraničních mně silně zapůsobilo. Dokonce jsem
kontaktů a prevence kriminality. So- měl pocit, že jsme si s dětmi padli do
ciální práci si pak vyzkoušel v Ka- oka,“ říká Lubomír Blecha, kterého
fiře Opava, která poskytuje sociální koncentrace smutných osudů zdejslužby nevidomým a slabozrakým. ších klientů nikterak neodradila.

„Snad každý člověk chce být nějak
prospěšný, i když o tom běžně nemluví. A tady je přesně to místo, kde lze
přetavit vnitřní potřebu pomáhat v
opravdovou pomoc.“
Nový vedoucí Mravenečku se netají
ani tím, jak na něj zapůsobil zdejší
kolektiv. „První pracovní den byl
hodně náročný, ale plný pozitivních
dojmů. Domů jsem šel unaven a také
s obdivem k novým kolegyním, že se
dokáží tak plně oddat práci s handicapovanými dětmi. Člověk přitom
vydává hodně fyzických i duševních
sil. Druhý den jsem se do práce těšil,“ usmívá se Blecha, který se nyní
začíná seznamovat nejen s chodem
Mravenečku, ale i celé Charity, s níž
jej pojí jediná zkušenost z dob studií
na Slezské univerzitě. Spolu s několika studenty se podílel na organizaci
konference k projektu EQUAL. Jeho
úkolem bylo vypracovat metodiku
jak vytvořit a udržet pracovní místa
pro lidi, obtížně hledající práci, který Charita Opava realizovala v roce
2002. A co bude protipólem náročné
práci? „Rád hraji stolní tenis a občas i
fotbal. Také mně baví zahrádkaření,“
řekl na závěr Lubomír Blecha o tom,
jak si představuje ideální relax.

• Klub svaté Anežky
v Polsku
Když si Klub svaté Anežky plánoval výlet po stopách biskupa Nathana do polské Branice, nikoho
nenapadlo, že přijdou povodně.
Kvůli velké vodě nemohl autobus
projet hranicí v Úvalně, a tak se
výletníci museli vracet do Vávrovic. To byla jediná překážka
a pak již vše pokračovalo podle
plánu. Jako tlumočník se osvědčil
otec Leszek od sv. Ducha, takže
všichni rozuměli zajímavému
výkladu. Nejvíce všechny zaujala
patnáctimetrová mozaika Svaté rodiny nad oltářem tamního
kostela, která je snad největší v
celém Polsku a vitrážová křížová cesta. „Nic podobného jsem
nikdy neviděla,“ žasla účastnice
zájezdu Drahuška Ziffrová.

• Dívejte se na telku!
V květnu natáčela Česká televize
v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve
Vlaštovičkách reportáž o devatenáctileté klientce Marii Hamburgové. Tato dívka je zaujala tím,
že ač má těžké zrakové postižení
a téměř nevidí, maluje krásné
obrazy. Reportáž bude odvysílaná 8. června na ČT 2 v pořadu
Klíč. Příběh slečny Marie najdete
také v příštím Domovníku.

Tak si plastiku Srdce na dlani představuje jeden z klientů dílny Radost.

Mraveneček má nového vedoucího

Kalendárium
* 5. června 1991 byla
ustanovena Oblastní Charita
Opava.
* V červnu 1999 se uskutečnil
v areálu Charity první ročník
Sluníčkového odpoledne.
* 5. června 2000 navštívil
Charitu tehdejší vícepremiér
Vladimír Špidla.
*13. – 16. června 2006 jsme
zorgaizovali první Akci cihla.
* V červnu 2007 změnila
Neškola zaměření na mateřské
centrum.
* 18. června 2009 se klienti
Radosti zúčastnili hudebního
festivalu v Plumlově.
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Obrazovky nám zamotaly hlavu

Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ řešili v uplynulých týdnech v
Chráněné technické dílně ve Velkých Hošticích. Jak je známo, dílna se zabývá především likvidací odpadu a v této souvislosti vyvstal
problém s obrazovkovým sklem, které až dosud odebírala ostravská
firma OZO. Ta sklo využívala jako drenáž na skládky.
Tato potřeba však již pominula Tomáš Schaffartzik. Dlouho to vya nejméně následující dva roky padalo, že je problém neřešitelný,
nebude OZO obrazovky ode- o obrazovky nikdo nejevil zájem
bírat. Jak uvedl manažer Sekce a tak se vymýšlely různé varianty.
chráněného zaměstnávání Tomáš „Pár střepů jsme zkusili roztavit v
Schaffartzik, situace nevěstila nic naší keramické peci, ale hned jsme
dobrého. „Hrozilo, že nebudeme pochopili, že tudy cesta nevede.
schopni plnit zákonné povinnosti, Rovněž jsme požádali Zdravotní
které nám ukládají, že 65 procent ústav, aby nám udělal rozbory skla.
odpadu z televizorů, monitorů a Rozbory dopadly dobře, uvažujedrobných elektrozařízení musí být me tedy o tom, že část bychom pak
využito. Ovšem váha jedné obra- mohli dát jako inertní odpad na
zovky, která je nejtěžší součástí te- skládku, což ale nelze považovat za
levize, se rovná přibližně oněm pře- využití.“
depsaným procentům,“ vysvětluje Nyní však svitla naděje v podobě

možné spolupráce s firmou Safina Praha, jejíž zástupci nedávno Chráněnou technickou dílnu
ve Velkých Hošticích navštívili.
Firma vyváží celé obrazovky do
Německa, kam bychom mohli dodávat i my. I toto řešení však má
mnohá úskalí. Především drahou
přepravu a složitou manipulaci při
nakládce, protože obrazovky vozí
velké sklápěčky o nosnosti 24 tun.
„Pokud ale budeme mít otočné vidle, ulehčilo by nám to situaci. Část
obrazovek by se vůbec nerozebírala, ale pouze by se skladovala do
plechových palet typu Mars až do
množství, které zaplní onu sklápěčku.“
Aby Chráněná technická dílna
splnila všechny legislativní požadavky, náklady na likvidaci
stoupnou několikanásobně. Je to
další rána poté, co Asekol snížil
výkupní cenu za ostatní odpad
ze dvou korun na padesát haléřů za kilogram. „Jiná možnost ale
není, mohlo by se totiž stát, že by s
námi příští rok neuzavřel ASEKOL
smlouvu,“ zdůraznil na závěr Tomáš Schaffartzik.
ASEKOL je jedním z kolektivních
systémů, který zastřešuje sběr vysloužilých elektrospotřebičů. V
ceně každého prodaného výrobku
je příspěvek na jeho budoucí likvidaci. Tyto peníze jdou do ASEKOLu, do něhož přispívají i výrobci. Z
vybraných peněz se platí obsluhy
sběrných dvorů, svoz odpadu a
jeho rozebírání.

Snad každý touží po úžasné dovolené, spřádá sny, jak se v létě vydovádí, nebo naopak touží po klidu. Katalogy cestovek nabízejí
to i ono, jenže skutečnost bývá často úplně jiná. Všem problémům, na které si člověk může zadělat už jen tím, že si objedná
nebo koupí zájezd, předejít nelze.
Budeme-li však znát svá práva a všeobecných obchodních podtaké povinnosti, mnohé nepří- mínek. Nejasnosti je nutno vždy
jemnosti se nám vyhnou.
řešit okamžitě. Každý by si také
Romana Najvertová z Občan- měl prověřit, zda je cestovní kanské poradny Charity Opava při- celář pojištěna proti úpadku. Její
pomíná, že základem je pečlivé povinností je předat doklad o poprostudování všech dostupných jištění spolu s cestovní smlouvou.
informací o zájezdu, především „Mnoho klientů neví, že cestovní
návrh cestovní smlouvy a znění kancelář je oprávněna za určitých

podmínek jednostranně zvýšit
cenu zájezdu a má právo podat
návrh na změnu cestovní smlouvy. Pokud s touto změnou člověk
nesouhlasí, pak by měl raději od
smlouvy odstoupit. Když tak neučiní, dává se změnou souhlas,“
vysvětluje Romana Najvertová.
Stává se také, že po příjezdu na
místo, v němž hodláte trávit svou
dovolenou, zjistíte, že hotel má
do barevných obrázků z katalogů daleko a poskytované služby
neodpovídají cestovní smlouvě.
Tady je nutno reklamovat závadu
přímo na místě a stav si důkladně zdokumentovat. Dále můžete
uplatnit reklamaci do tří měsíců
od skončení zájezdu. Romana
Najvertová rovněž nabádá všechny, kteří se letos na dovolenou s
některou cestovní kanceláří chystají, aby si přečetli alespoň zákon
159/1999 Sb. a hlavně paragraf
852a – 852k Občanského zákoníku. Jedná se o velmi důležitá
ustanovení. V případě jakýchkoli
problémů se obraťte na Občanskou poradnu, která sídlí na Kylešovské ulici 10 v Opavě.

Občanská poradna poradí s dovolenou

Stane se
• Přívěsky
pro nemocnici

Umět prodat svou práci je nesmírně důležité. Lidé z Chráněných dílen sv. Josefa tohle
umění, které je základem úspěchu, ovládají. Systematicky
hledají nové možnosti, jak se v
dnešní složité době prosadit na
trhu a daří se jim to. Nedávno
byla navázána spolupráce se
Slezskou nemocnicí v Opavě.
První akcí je objednávka na
výrobu keramických přívěsků
na kůži, které bude vedení nemocnice rozdávat účastníkům
odborného semináře, který se
v Opavě uskuteční během prvního červnového týdne. V keramické dílně vyrobí celkem šest
set padesát přívěsků s motivy
květinek, srdíček, tulipánů a
čtyřlístů v několika barevných
variantách. Pro přednášející jsou objednány keramické
růže. Zároveň byla dohodnuta možnost prodeje výrobků
Chráněných dílen sv. Josefa pro
zaměstnance nemocnice přímo
v jejích prostorách.

• Občanská poradna
na facebooku?

Naše Občanská poradna si chce
zřídit stránky s diskuzním fórem na facebooku či jiné sociální síti. Cílem je dostat se do
podvědomí více lidí a poskytovat rady přes síť. Občanská poradna proto požádala Asociaci
občanských poraden o schválení svého záměru, což se stalo.

• Pojedou do muzea

V pátek 18. června bude
Chráněná technická dílna ve
Velkých Hošticích uzavřena.
Všichni zaměstnanci pojedou
na exkurzi do Technického muzea v Kopřivnici a podívají se
také na krásy města Kroměříže.

Napsali o nás
• Charita vydala
publikaci k výročí

Listováním útlou publikací o
85 stranách, plnou fotografií,
konkrétních údajů, ale i lidských příběhů jen potvrdí prvotní dojem. Záměr se všem,
kdo se na něm podíleli, podařil.
Přehledně a přitom „lidsky“
jsou představena jednotlivá
střediska Charity Opava, četné fotografie, pořízené jejími
zaměstnanci, mají nejen dokumentární, ale také emocionální
hodnotu.
Region Opavsko,
4. května 2010
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„Tvrdím, že charita a sport patří k sobě,“

říká místopředseda OFS Opava Andreas Drastík o akci „Pomozte postiženým dětem“
Neuvěřitelný milion korun získal opavský Okresní fotbalový svaz
během osmi let, co každoročně pořádá prestižní akci „Pomozte
postiženým dětem“. Výtěžek je pokaždé určen Dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček. Za touto
krásnou tradicí stojí trojice představitelů OFS - místopředseda
Andreas Drastík, předseda Petr Kašný a předseda marketingu
Pavel Novotný. Ani jeden z nich se však netají tím, že původní
myšlenka měla úplně jiný cíl. Jak to všechno začalo , na co se v
souvislosti s akcí „Pomozte postiženým dětem“ můžeme těšit letos a také o jeho rodině, Mravenečku a fotbale jsme rozmlouvali
s Andreasem Drastíkem.
* V červnu se uskuteční již 9. roč- jsem jim nabídl reklamu na planík akce „Pomozte postiženým kátech a pokaždé pak pořádáme i
dětem“. Můžete zavzpomínat, co společenské posezení, které probíhá večer po sportovním odpoledbylo na počátku?
ni. Všichni se tam poznají a naváží
Úplně nejdříve, bylo to v roce nejen nová přátelství, ale mnohdy
2002, jsme chtěli klukům – roz- i nové obchodní vztahy. A to je
hodčím, kteří pískají nejnižší pro podnikatele také určité plus.
třídy, poděkovat za práci, kterou
odvádějí. S Petrem Kašným jsme * Loni jsme mohli na hřišti
si řekli, že zorganizujeme fotba- vidět bývalé ligové hráče Slolové utkání, na které jsme pozvali vanu Bratislava, ze známých
prvoligové rozhodčí a přitom nás Opavanů pak Lumíra Sedláčnapadlo, že bychom mohli vybírat ka a dokonce i basketbalistu
dobrovolné vstupné a předat je Petra Czudka. Na koho se
třeba nějakému ústavu. Petr Kaš- můžeme těšit letos?
ný se šel informovat na magistrát,
a tam mu řekli, že nejvhodnější by Opět nám přijede pár kluků ze
bylo předat výtěžek opavské Cha- Slovenska, z bývalých fotbalistů
ritě. Tak se také stalo. Vybrali jsme Opavy přislíbili účast Kamrád,
5.700 korun, které jsme pak pře- Hadaščok, Fárský, Vožník, bratři
Bedrichové, Nezmar, Sedláček a
dali Mravenečku.
Vlk. Přijedou také hokejisté
* Proč právě Mraveneček? Byli Barinka, Piskoř a Dostál. Ten kvůli akci
jste se tam někdy podívat?
přijede až z FranChtěli jsme, aby to bylo něco v cie. Chybět by
našem regionu a hlavně pro děti, neměl ani trenér
kterým osud příliš nepřál. V rám- Alois Hadamci Charity Opava jsme si vybrali czik a basketMraveneček. Osudy těchto dětí balista Petr
nás hluboce dojaly a dojímají C z u d e k .
vlastně dodnes. Myslím si, že ja- Určitě se
koukoli příležitost zpříjemnit jim objeví i
život a pomoci k větší samostat- n ě j a c í
nosti je nutno uchopit a proměnit kamaráji ve skutek. V Mravenečku jsme di rozhodčí a snad se Petru Kašsamozřejmě byli, a to několikrát. nému podaří přesvědčit vedení
Opravdu obdivujeme lidi, kteří ČMFS v čele s předsedou Ivanem
tam pracují. Když je chvíli pozo- Haškem, Daliborem Kučerou,
rujete, jak pěkně se k těm dětem Karlem Poborským či Vladimíchovají, jak je trpělivě něčemu rem Šmicrem. Samozřejmě je to
učí… Ani nenacházím slova, kte- ještě dlouhá doba, musíme vzít
rými bych jim vyjádřil úctu, kte- v potaz, že v tomto termínu jsou
rou v takovou chvíli musí pocítit, dovolené a liga letos začíná brzo,
každý, kdo se v jejich světě objeví Tak uvidíme
jako náhodný pozorovatel.
* Zabýváte se ještě jinou charita* Jak pro svůj záměr získáváte tivní činností?
příznivce, účinkující a sponzory?
Pokud se to dá tak nazvat, tak ješVětšinou to jsou kamarádi jak z tě organizuji ples OFS Opava a z
fotbalu, tak z práce i z okolí byd- výtěžku přispíváme spolu se spoliště. Jak běžel čas, tak akce zís- lečníkem kamarádovi, který píská
kávala na kreditu. Dbáme na to, v okrese a má také postiženého
aby všichni příznivci, kteří do na- kluka. Jo a vlastně si vzpomínám,
šeho projektu vstupují, viděli, že že jsme jednou na pozvání Chaje transparentní. To znamená, že rity Opava s kamarády Petrem
prostředky, které se vyberou, pů- Czudkem a Lumírem Sedláčkem
jdou opravdu tam kam mají. Také na Horním náměstí podpořili akci

cihla. Kdykoliv mě někdo osloví a škrtnut z listiny rozhodčích. Dali
mám zrovna čas, tak neodmítnu a jsme dohromady super tým lidí,
jsem rád, že mohu pomoci.
kteří tuto práci dělají ve svém volném čase a zdarma. Měl jsem ta* Pustíte naše čtenáře také tro- kovou myšlenku, že všechny souchu do svého soukromí?
těže budou mít sponzora a každý
klub dostane nějaké sportovní
Naše rodina je sportovně zamě- vybavení. Tento projekt se povedl
řená, a to jak děda, tak opa i táta, nastartovat a zatím nikde jinde,
který sleduje snad všechny spor- než u nás, nefunguje. Samozřejty. Strýc Evžen trénoval Baník, mě, že bych si přál, aby bylo více
bohužel tragicky zemřel a druhý sponzorů a tím více peněz, ale
strýc Lojza je zase reprezentačním vzhledem ke krizi jsem rád za těch
hokejovým trenérem. Bratranec pár sponzorů, které máme. Musím
Pavel se věnuje fotbalu v Opavě a také přiznat, že zásluhou akce „Pobrácha s dalším mozte postiženým dětem“ se nám
b r a t r a n c e m sponzoři lépe shánějí. Vidí totiž,
M a r c e l e m že to klape. Bohužel musím říci,
hráli
v že na tuto akci máme z řad fotbamládí ho- lových funkcionářů, které nechci
kej. Takže jmenovat, i negativní reakci. Ale
bych řekl, to mě neodradí, já pořád tvrdím,
že u nás že sport a charita patří k sobě! V
je to půl roce 2009 jsme byli oceněni jako
na půl, nejlepší okres v ČR a v létě 2009 se
hokej a do vedení ČMFS dostal Petr Kašfotbal. Já ný, takže práce, kterou děláme, má
začal pís- nějaký smysl. A hlavně kamarád
Pavel Novotný, který pracuje v našem týmu a spoluorganizuje tuto akci, byl
loni vážně nemocen, ale poslední
informace zní
velmi pozitivně a jsem rád,
že se opět
zapojí
do
práce. Tato
zpráva
je
nad všechny
úspěchy! A
co bychom
chtěli změnit? Co se
nepovedlo?
Nejvíce nás
kat v sedmnácti, když jsem zjistil, trápí rozhodčí, kterých je málo a
že nemám na to, abych hrál na nebýt těch „starých pardálů“ tak
vrcholové úrovni. Do ligy jsem nevím, kdo by nám v okrese písse tedy podíval nakonec ne z po- kal. Teď nás čeká 9. ročník akce
zice hráče, ale rozhodčího. Koníč- „Pomozte postiženým dětem“ a v
ky mám taktéž sportovní – lyže, zimě nám končí volební období,
squash a tenis. Jinak je mi sedma- tudíž budou nové volby. Za všechtřicet, jsem ženatý a s manželkou ny chci ale říci, že i kdybychom v
Pavlou máme dva kluky Lukáška nich neuspěli, tak v akci pro děti
a Matyáška. Jsem spolumajitelem budeme i nadále pokračovat! Nyní
soukromé firmy, která se zabývá však všechny zvu do Kravař. Sporpředevším výrobou dřevěných tovní odpoledne se uskuteční 26.
palet.
června na fotbalovém hřišti a zahájí je turnaj sponzorů, který začí*A teď z jiného soudku. Čeho si ná ve 12 hodin. Na své si přijdou i
nejvíce ceníte – co se vám poda- děti, na které čeká spousta atrakcí
řilo, za dobu, co jste ve vedení jako například kolotoče, střelba z
Okresního fotbalového svazu. paintballové zbraně, skákací hrad,
Co vás čeká, co chcete např. změ- přehlídka historických motorek,
nit nebo zlepšit…
jízda na poníkovi a různé soutěže o ceny. To vše za dobrovolné
Když jsem do toho šel, chtěl jsem vstupné.
hlavně pomoci kamarádu Petru
Kašnému, který byl neprávem vy- * Děkujeme za rozhovor.
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Chtěl postavit dětem hřiště, tak nafotil kalendář

Jmenuje se Štefan Gúber. Nejdříve byl řezníkem, ale zběhl ke keramice, které se věnuje už spoustu let. V Charitě Opava pracuje čtvrtým rokem jako vedoucí keramické dílny a jeho životní vášní je fotografování. Fotografii studoval v Institutu tvůrčí fotografie Slezské
univerzity a má za sebou několik výstav.
V květnu pak překvapil své spolu- nou Kateřinou, která mu při tom
pracovníky z Charity zase něčím vydatně pomáhala, bydlí. Pustit se
novým. Vydal nástěnný kalendář do něčeho takového vyžaduje nejna rok 2011 s názvem „Krásky z spíš hodně odvahy, zvláště, že ony
Města Albrechtic“. Tam totiž se že- krásky jsou na jeho fotografiích

více či méně odhaleny. Ve chvíli,
kdy svolily, že se nechají fotit na
kalendář, to ale ještě netušily. „Inspiraci jsem čerpal v jednom časopise, kde vyšel článek o tom, jak několik žen z obce Vyžlovky přišlo za
profesionálním fotografem s nápadem, aby jim nafotil kalendář aktů.
Prodejem chtěly získat finance na
výstavbu dětského hřiště. Zpočátku
ztřeštěný nápad se stal skutečností
a obec vydělala 150 tisíc.“
To se Štefanu Gúberovi zalíbilo,
vždyť i v Městě Albrechticích by se
pěkné dětské hřiště hodilo. „Přišlo
mi to jako úžasná věc a chtěl jsem
to zkusit také,“ dodává a netají se
tím, že to nebylo vůbec snadné.
Už od začátku byla situace značně
komplikovaná. „Zatímco v obci
Vyžlovka přišla děvčata za fotografem, my se ženou jsme museli
chodit za děvčaty sami a složitě je
přemlouvat, aby se nechala fotit a
vysvětlovat proč. Naše představy a
představy dívek byly ale zcela odlišné a museli jsme doslova bojovat
o každý centimetr oblečení, který
byly ochotny sundat. Po asi měsíč-

ním martýriu jsme museli změnit
taktiku a jít s pravdou ven. Ony
pak konečně pochopily, co to obnáší
fotit akt a už to šlo jako po másle,“
vzpomíná s úsměvem Štefan Gúber.
Záměr získat finanční prostředky
na zvelebení dětského hřiště se
však nezdařil. To je jediný stín,
který dopadá na „Krásky z Města
Albrechtic“.
Město zprvu tento počin podporovalo a přislíbilo, že sežene i
sponzory. Jedno nedorozumění
ale zhatilo plány. Paní místostarostka se měla také nechat nafotit,
jako jediná však oblečená. „Nějak
se stalo, že jeden z novinářů, který
se o kalendář zajímal, to pochopil
po svém a napsal, že místostarostka
je ochotná odložit část oděvu. Bylo
z toho velké pozdvižení a dopadlo
to tak, že jsem si nakonec všechno
sponzoroval sám,“ říká Gúber a i
když jej to hodně mrzí, nelituje.
Jeho kalendář stojí za to.
Pokud byste měli o tento originální kalendář zájem, neváhejte a
volejte: 731 367 553.

Charitní kurýrka Katka chodí ráda

Když před osmi lety přivedl tatínek tehdy jednadvacetiletou Katku
Hankovou do rehabilitačních dílen Charity Opava, nejspíš ji ani ve
snu nenapadlo, že právě tady najde všechno, po čem mladé dívky
obvykle touží.
Katka nastoupila v roce 2002 jako jsme řešili stále rostoucí ceny pošklientka rehabilitačních dílen. tovného. Katka se osvědčila a mám
Vzpomíná, že se její táta znal s z ní velkou radost. Jak se tak průbývalým vedoucím dílen Pavlem běžně o ní občas dovídám, zdá se
Rychtou, který je jednou pozval mi, že udělala velké pokroky a že je
na prohlídku. Katce se v Charitě spokojená.“
zalíbilo. Bylo tady tolik nového a Na otázku, zda Katku po práci nezajímavého. Brzy si tu našla také bolí nohy, odvětí, že ne. Dokonce, i
kamarádky. „Nejvíc se kamarádím když nemusí, ráda si vyjde na pěší
s Evou a Ilčou, jsou fajn a jsem túru s přítelem Tomášem Kolianráda, že je mám,“ usmívá se Katka, drem, kterého poznala také v Chakterá se z klientky stala zaměst- ritě. Tomáš dříve bydlel v Domě
nankyní. Uklízí a už šest let roz- sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštonáší charitní poštu adresátům v vičkách a s Katkou reprezentovali
Opavě a jejích městských částech. Charitu v kuželkách. „Znali jsme
Když je dopisů hodně, nachodí na se už dlouho a před dvěmi lety jsme
jeden zátah i několik kilometrů. se do sebe zamilovali. Od té doby
Roznáška ji baví a jak řekla, neod- spolu chodíme,“ prozrazuje Katka
radí ji ani nepříznivé počasí. Poš- něco ze svého soukromí.
tu doručí ještě téhož dne, i kdyby Ostatně její vztah není tajempadaly trakaře. „Je to povinnost,“ stvím. Tomáš ji doprovodil i na
komentuje skromně situaci.
kolonu tanečních sociálně terapePráci jí kdysi nabídla Katarína utické dílny Radost, v níž se stáDurkáčová, která si všimla, že le cítí doma. Když má uklizeno a
mladá dívka by určitě zvládla víc, žádné dopisy nečekají, zůstává v
než se zdálo: „Bylo to v době, kdy Radosti a účastní se aktivit spolu
s dalšími klienty.
Happy end? Věřme, že ano, ale ještě nejsme u konce. Kurýrka Katka
se díky Charitě také osamostatnila
a bydlí v chráněném bydlení. Na
to, že domácnost zvládá sama, je
patřičně pyšná. A hlavně - je v
pohodě. Vždyť za osm let, které ji
pojí s Charitou Opava, se její život
změnil od základů – našla kamarádky, práci, bydlení i lásku.

Veselá sluníčka pro Model Obaly

Po delší době se Chráněným dílnám sv. Josefa podařilo navázat na
dřívější dobrou spolupráci s akciovou společností MODEL Obaly.
Jak uvedl marketingový pracovník dílen Pavel Šefránek, v minulosti
nás s touto firmou, která v Opavě patří k největším, pojilo množství
společných akcí.
Tou poslední byla prezentační a kulturní události „Den Model“, kteprodejní akce pod názvem „Ne- rá se koná každoročně jako setkání
buďme lhostejní“, která se usku- zaměstnanců a jejich rodinných
tečnila v červnu 2006 na Dolním příslušníků s vedením firmy. Letos
náměstí v Opavě a prodej výrobků tato akce proběhne 19. června na
Chráněných dílen sv. Josefa byl opavském koupališti, kde budou
tehdy velmi úspěšný.
mít chráněné dílny také svůj stáPo čtyřech letech došlo k obnove- nek,“ řekl Pavel Šefránek a vyzdviní spolupráce. V březnu proběhla hl dále fakt, že velmi konkrétním
schůzka s manažerem firemní vyjádřením znovu navázaných
komunikace Michaelem Ratajem. vztahů je zakázka na výrobu 750
„Předložili jsme prezentaci našich kusů keramických usměvavých
výrobků a zástupce Modelu jsme sluníček.
pozvali na malou exkurzi do dílen, Ta se budou předávat zaměstnanaby si vše prohlédli na vlastní oči. cům firmy na zmiňované akci
Moc se jim zde líbilo a nás potěšilo, „Den Model“ jako památka na
že záhy poté jsme dostali nabídku, tento den. „Věříme, že sluníčka se
které si opravdu vážíme. Jedná se jim budou líbit a že je zahřejí u srdo účast na významné společensko ce,“ ukončil Pavel Šefránek.
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Inzerce Charity
Prodáme
• Venkovní žaluzie

Prodám 3 kusy použitých
venkovních žaluzií, rozměry
150 x 156 cm. Kontakt: 737 638
944.

Sháníme
• Prosklená skříňka

Potřebujeme 1 kus prosklené
uzamykatelné
skříňky
o
rozměrech výška 80 cm, šířka
80 cm, hloubka 38 cm v barvě
bílé, hnědé nebo černé. Kontakt:
Marie Bennková, tel.: 739 002
711.

Poděkování
•Den sociálních
služeb

V Charitě Opava proběhl dne
20. května Den sociálních
služeb, během kterého byli
všichni sociální pracovníci a
pracovníci v sociálních službách
proškoleni na téma propagace v
této oblasti. Role přednášejícího
se ujal mediální poradce
Charity Opava Ivo Mludek,
který všem svou zajímavou a
poučnou přednáškou připravil
příjemné odpoledne a patří
mu velký dík. Rádi bychom
poděkovali také obci Malé
Hoštice, kde školení proběhlo,
za bezplatné poskytnutí prostor
sálu obecního úřadu.
Sekce sociální pomoci

Náš tip
• Krámek u Josífka zve

Svíčky, růžence, křížky, sošky
světců, náboženskou literaturu,
svaté obrázky, vína a dekorativní
předměty koupíte právě zde!
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Blahopřejeme
* Narozeniny v červnu
V tuto slavnostní chvíli přejeme hodně štěstí, zdraví a síly. Ať se dobře
bavíte na každičkém kroku, ať tu s námi slavíte aspoň do sta roků.
V červnu mají narozeniny naši zaměstnanci Lenka BARTESKOVÁ,
Milan ENGSTLER, Hana HAASOVÁ, Jan HANUŠ, Petra HRBÁČOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Petra JOCHIMOVÁ, Ivana KVITOVÁ, Lucie LEIFERTOVÁ, Silvie LARISCHOVÁ, David NEORAL,
Eva PISKÁČKOVÁ, Lucie VEHOVSKÁ a Pavel VILÁŠEK. Všechno nejlepší a hodně pracovních úspěchů přeje
redakce
* Přejeme, abyste v životě měl jenom samé štěstí, abyste dobře vybíral,
když stanete na rozcestí. Aby vás nikdo neopustil – a
abyste odpouštěl to, co jste dosud neodpustil. Abyste
uměl lásku dát a aby vás měl každý rád. Kulaté narozeniny oslaví 13. června náš pan ředitel Jan HANUŠ. Hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a Božího požehnání přejí
zaměstnanci Charity
* Přejeme vám jen tak krátce, aby vám šlo všechno hladce. Až sfouknete svíčky z dortu, přejte si své velké přání a pak slavte do svítání!
Mnoho štěstí, zdraví a lásky svým kolegům Silvii LARISCHOVÉ,
Evě PISKÁČKOVÉ a Davidu NEORALOVI přejí
zaměstnanci Chráněných dílen sv. Josefa
* Naší milé kolegyni LUCII přejeme k narozeninám
mnoho úspěchů v práci, při studiu i v osobním životě, a také hodně lásky a radosti přeje
Romana, Radka, Veronika, Katarína, Katka a
Hanka
* Blahopřejeme šťastnému tatínkovi Pavlu KOSAKOVI k narození
syna Vojtíška. Ať roste jako z vody, ať je zdravý a ať dělá rodičům
jenom samou radost přeje
redakce

PŘIJĎTE SE POBAVIT S NÁMI!
KRAVAŘE 26. ČERVNA, 12 hodin
POŘÁDÁ OFS OPAVA CHARITATIVNÍ AKCI
„POMOZTE POSTIŽENÝM DĚTEM“
A
OPAVA - JAKTAŘ 30. ČERVNA, 14 hodin
POŘÁDÁME V AREÁLU CHARITY
UŽ 11. SLUNÍČKOVÉ ODPOLEDNE

Listárna Domovníka
Den matek v cukrárně
Letošní Den matek jsme s klienty
Denního stacionáře pro seniory
oslavili „na sladko“. Poté, co jsme
v uplynulých letech slavili v Církevní konzervatoři, letos jsme se
11. května na přání klientů vydali do cukrárny, která se jmenuje
Posezení u pekaře a nachází se
poblíž konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Většina z našich
svěřenců už totiž dlouho v cuk-

rárně nebyla a tak jsme se rozhodli
pro změnu. Vždyť nějaký pěkný
koncert, který se bude nabízet v
dopoledních hodinách, můžeme
absolvovat někdy jindy. Cukrárnu
jsme vybrali dobře. Pěkné a klidné
prostředí, ochotná obsluha, vynikající zákusky a pečivo, vonící káva.
Bylo nás asi dvacet. Klienti byli
šťastní, ve tvářích se jim zračila radost a všichni jsme se dobře bavili.
Jelikož na letošní poměry přálo ten
den počasí, užívali jsme si i cestu

tam a zpátky jako příjemnou procházku parkem. My, zaměstnankyně stacionáře a pečující osoby,
jsme byly samozřejmě moc rády,
že klienti byli spokojení a pokud
budou chtít, můžeme si tuto akci
zopakovat. Nakonec jsme nepřišli ani o kulturní zážitek. Hned
pár dnů nato nás navštívily děti
z Mateřské školy na Olomoucké ulici a pěkně všem zazpívaly.

Info servis
Informujeme
• Neškola v červnu

Všechna páteční červnová dopoledne proběhnou v mateřském centru Neškola ve znamení tvůrčích aktivit. Nejdříve
se 4. června uskuteční pod
vedením zkušené lektorky společná akce s Optysem Opava, a
to „Tvoření postaviček z keramických květináčků“, 11. června se budou vyrábět sluníčka
za použití materiálu twistart a
18. června se maminky seznámí s novým způsobem výroby
patchwork. Poslední pátek,
který připadá na 25. června,
se budou malovat akrylátovou
technikou keramické výrobky,
které Neškola dostala z Chráněných dílen sv. Josefa. Tyto
akce se uskuteční v Opavě.
V Kravařích se pak v sobotu
12. června od 15 hodin budou vyrábět originální šperky.

• Děkujeme za zeleň
firmě Adametz

Kdo by si nevšiml květináčů
s okrasnými dřevinami, které
zkrášlily areál Charity v Jaktaři?
Záslužnou práci vykonaly ženy
z šicí dílny, keříky a květiny v
celkové hodnotě 5.500,- korun
věnovala firma Adametz. Jak
uvedla vedoucí Chráněných
dílen sv. Josefa Eva Žídková,
majitel firmy je bratrancem
zaměstnance Petra Bsirského a
nechal si v dílně vyšít loga na
pracovní oděvy. Byl spokojen a
po převzetí zakázky nabídl, aby
si děvčata přišla vybrat sazenice, které Charitě věnoval jako
sponzorský dar. Když pak viděl
fascinující výsledek, byl potěšen. Firmě Adametz patří náš
velký dík, stejně jako ženám,
které si s rostlinkami daly práci.

Nepropásněte
• Mše za Charitu Opava

Mše sv. za Charitu Opava jsou
slouženy pravidelně každý
čtvrtek v 7 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla v Jaktaři. Zveme
vás ke společné modlitbě za
klienty i pracovníky a dobré
dílo Charity Opava.

Zuzka a Míša ze stacionáře

Pište nám!

Listárna zpravodaje Domovník je určena vašim názorům, připomínkám a postřehům. Své příspěvky
posílejte na adresu ivana.harazimova@centrum.cz. Těšíme se na ně!
CHARITNÍ DOMOVNÍK. Vydává Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, pro své zaměstnance, dobrovolníky
a příznivce. Tel. a fax: 553 612 780, 553 612 788, e-mail: mluvci@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz. Červen 2010.

